Dumnezeu şi apoi poţi să îţi ţii viaţa eternă prin fapte bune, atunci, Romani 11:6
spune că nu ai avut niciodată har, de aceea nu ai fost niciodată salvat şi de aceea
eşti pe calea largă a nimicirii. Este DOAR prin harul lui Dumnezeu. Salvarea este
posibilă prin sângele lui Isus Cristos, nu prin faptele tale. Întreabă-te chiar acum,
pe care cale te afli tu? Eşti pe calea propriilor tale fapte drepte, sau pe calea lui
Isus Cristos? Aceasta este întrebarea pe care trebuie să ţi-o pui astăzi.
Aşadar, în final, cum ajungi pe calea îngustă? Biblia ne spune ceea ce trebuie
să ştim. În Romani 10:13 ne spune că oricine va chema numele DOMNULUI
va fi salvat. Oamenii au fost programaţi de religia lor să se încreadă în faptele
pe care Dumnezeu le numeşte cârpe murdare,
acestea sunt cele în care oamenii aleg să se
încreadă pentru a fi salvaţi.
Tâlharul de pe cruce care a crezut în Isus
nu a fost niciodată botezat. Nu a făcut niciodată
vreo faptă bună. El doar s-a uitat la Isus, doar a
mărturisit că merita să moară pentru faptele lui,
dar totuşi, i-a cerut lui Isus să îşi amintească de
el în împărăţia lui. Răspunsul lui Isus a fost Vestea cea Bună, numită Evanghelie:
Astăzi vei fi cu mine în paradis. El numai s-a uitat la Isus şi-a mărturisit păcatul
şi a cerut să meargă în Cer. Dar, majoritatea oamenilor nu vor crede acest lucru,
ei se vor încrede în faptele lor şi vor rămâne pe calea nimicirii. Întoarce-te la
Domnul, în starea în care eşti, în păcatul tău: mărturiseşte-l Domnului, spune-i
că eşti pierdut şi că eşti pe calea largă a nimicirii; spune-i că îţi pui încrederea în
moartea, îngroparea şi învierea lui; şi apoi cere-i să te ia în cer, la fel cum a făcut
tâlharul de pe cruce. Şi vestea bună este că, oricine va chema numele Domnului,
va fi salvat. Dumnezeu a scris aceasta, nu vreo religie. Nu biserica te poate salva,
doar Isus Cristos poate. Nici o faptă bună nu te poate salva, doar Isus Cristos
poate. Te rog cheamă-l astăzi şi primeşte darul vieţii eterne, acesta este uşa spre
calea îngustă care duce la viaţă.
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CALEA ÎNGUSTĂ!

Intraţi pe poarta cea strâmtă; pentru că largă este
poarta şi lată este calea care duce la nimicire şi mulţi sunt
cei ce intră pe ea. Fiindcă strâmtă este poarta şi îngustă
este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o găsesc.
Matei 7:13-14
Citiţi aceste două versete cu atenţie. Biblia spune despre calea nimicirii că
este largă şi că mulţi sunt pe acea cale; şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea
care duce la viaţă şi puţini sunt cei care o găsesc.
Nimicirea despre care este vorba aici se referă la nimicirea eternă sau
iad; şi viaţa despre care este vorba aici este viaţa eternă. Mulţi se îndreaptă spre
nimicire şi puţini se îndreaptă spre viaţă. De ce?
Fii foarte atent în ce te încrezi că te duce la viaţă. Există oameni care spun
că ei sunt asiguraţi de viaţa eternă, deoarece fac parte dintr-o naţiune “creştină”.
Eu nu mi-aş pune încrederea în această credinţă. Biblia spune despre calea vieţii
că este îngustă şi puţini o găsesc. Dacă puţini o găsesc atunci este complet ilogic
să crezi că o poţi găsi ca fiind parte dintr-un grup imens de oameni. În mod
evident, Isus spunea că viaţa, viaţa eternă, este ceva la care nu ajung majoritatea
oamenilor. De ce? Iată câteva afirmaţii din Biblie despre viaţă. Pe care dintre ele
le crezi?

Efeseni 2:8,9 – Fiindcă prin har sunteţi salvaţi prin credinţă; şi aceasta
nu din voi înşivă, ci este darul lui Dumnezeu; Nu prin fapte, ca să nu se fălească
nimeni.
Ai citit acest verset cu atenţie? Salvarea ta este prin har (adică tu nu o
meriţi), nu este prin tine însuţi, este darul lui Dumnezeu. Harul este ceva pentru
care nu poţi munci, darul este un lucru gratuit.
Majoritatea oamenilor, aproape în fiecare religie, fie că este cea ortodoxă,
catolică, musulmană sau mozaică, îţi vor spune că trebuie să faci fapte bune
pentru a obţine salvarea. Biblia spune că nu este prin fapte. Pe cine crezi? Religia
sau pe Dumnezeu?
Iată o altă afirmaţie din Biblie despre viaţa eternă: Romani 6:23: Fiindcă
plata păcatului este moartea; dar darul lui Dumnezeu este viaţa eternă prin
Isus Cristos Domnul nostru.
Citeşte versetul cu atenţie, plata păcatului este moartea … nu viaţa.
DAR, darul lui Dumnezeu. Nu este darul vreunei biserici. Dumnezeu nu a spus
niciodată că a dat darul vieţii vreunei biserici. Nu l-a dat niciodată vreunei religii.
Acesta este darul său, el este viaţa, el dă viaţa, este gratuit, nu poate fi câştigat.
Nu religia ta, ci Isus Cristos. Fii foarte atent la ceea ce crezi. Crezi tu că biserica
ta poate să îţi dea viaţa eternă? Atunci eşti în direct dezacord cu Cuvântul lui
Dumnezeu şi probabil eşti pe calea nimicirii. Calea vieţii este îngustă şi puţini
sunt cei ce o găsesc.
Fii atent dragă cititorule. Dacă încerci să câştigi viaţa eternă prin credincioşia faţă de religia ta, atunci tu şi Isus nu sunteţi de acord. Şi, din moment ce
Isus este Marele Judecător al Universului, când vei sta în picioare înaintea lui în
ziua de pe urmă, vei fi judecat după faptele tale; şi faptele tale nu te pot salva.
Revelaţia 20:12 spune: Şi am văzut pe cei morţi, mici şi mari, stând în picioare
înaintea lui Dumnezeu; şi cărţile au fost deschise; şi altă carte a fost deschisă,
care este cartea vieţii; şi au fost judecaţi morţii din cele ce erau scrise în cărţi,
conform cu faptele lor.
Dacă tu crezi că faptele tale sunt destul de bune să merite viaţa eternă,
atunci trebuie să ştii ce spune Biblia în Isaia 64:6: Dar noi suntem toţi ca un
lucru necurat şi toate faptele noastre drepte sunt precum cârpe murdare; şi toţi
ne veştejim ca o frunză; şi nelegiuirile noastre, ca vântul, ne-au dus.
Observă cu atenţie ce spune Biblia despre FAPTELE NOASTRE DREPTE,
ele sunt precum cârpe murdare. Chiar îţi doreşti să stai în picioare înaintea lui
Dumnezeu, având de oferit doar câteva cârpe murdare? Dacă religia ta îţi spune
să faci fapte bune şi dacă biserica ta te asigură că vei primi viaţa eternă prin ele,
din nefericire vei fi unul care a ratat calea îngustă şi vei rămâne pe calea ta largă
a nimicirii şi vei fi condamnat de Isus Cristos. Biblia este clară. Isaia a spus că
păcatele noastre ne-au dus ca vântul. Nici o sumă de fapte bune, făcute de noi,

nu ne poate aduce înapoi.
Deci, care este rezultatul tuturor acestor lucruri? Avem o problemă. Noi
suntem cu toţii născuţi pentru a merge pe calea nimicirii. Romani 3:10 spune:
Aşa cum este scris: Nu este nici unul drept, nici unul măcar. Acest lucru este
destul de clar, am citit deja în Isaia că faptele noastre drepte sunt cârpe murdare.
Nu ar trebui să fie o surpriză că NIMENI nu este drept.
Avem o altă problemă care rezultă din cauza nedreptăţii noastre; Romani
3:23 spune: Fiindcă toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu. Isaia a
spus că păcatul nostru ne îndepărtează ca vântul, şi în Romani, Pavel spune că
acesta ne face să nu ajungem la gloria lui. Dar există vreo soluţie?
Da, o soluţie ne este oferită. Biblia spune în Romani 5:8: Dar Dumnezeu
îşi demonstrează dragostea faţă de noi, în aceea că, pe când eram noi încă
păcătoşi, Cristos a murit pentru noi. Astfel, în timp ce păcatul ne-a îndepărtat,
ca vântul, de Dumnezeu, el totuşi ne iubeşte în ciuda păcatului nostru şi l-a
trimis pe Isus Cristos să moară în locul nostru. Biblia spune în 1 Ioan 1:7 că …
sângele lui Isus Cristos, Fiul său, ne curăţă de tot păcatul. Astfel că, iată, Isus a
făurit calea pentru ca Dumnezeu să te ierte de păcatul tău. Şi aceasta nu se face
prin dreptatea ta murdară ca o cârpă, ci prin sângele lui Isus Cristos. În el este
calea îngustă pe care majoritatea oamenilor o ratează.
Dar unde anume ne duc faptele noastre? Revelaţia 21:8 ne spune în mod
foarte specific: Dar fricoşii şi cei care nu cred şi scârboşii şi ucigaşii şi curvarii şi
vrăjitorii şi idolatrii şi toţi mincinoşii vor avea partea lor în lacul care arde cu
foc şi pucioasă, care este a doua moarte. Aceasta este o listă a păcatelor noastre,
deşi probabil tu nu le-ai
făcut pe majoritatea dintre
ele. Dar, ai fost vinovat de
cel puţin unul dintre ele.
Ai minţit măcar o dată în
timpul vieţii tale, şi fiecare
dintre noi, care a minţit,
este pe aceeaşi listă cu
ucigaşii, curvarii, vrăjitorii
şi idolatrii. Minciuna este
un păcat, nu este un mod
de viaţă de acceptat.
Totuşi, majoritatea oamenilor încă doresc să facă fapte bune pentru
a-şi pava calea lor spre cer. Ei doresc să aibă “harul” lor plus faptele lor. Dar,
Biblia spune în Romani 11:6 că salvarea este … din har, atunci nu mai este din
fapte; altfel harul nu mai este har. Dar dacă este din fapte, atunci nu mai este
har; altfel, fapta nu mai este faptă. Dacă tu crezi că eşti salvat prin harul lui

